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AlgunsAlgunsAlgunsAlguns CLIENTES:CLIENTES:CLIENTES:CLIENTES:

Experiência e competências técnicas são decisivas na Experiência e competências técnicas são decisivas na Experiência e competências técnicas são decisivas na Experiência e competências técnicas são decisivas na 
obtenção de boa informação e na aquisição de obtenção de boa informação e na aquisição de obtenção de boa informação e na aquisição de obtenção de boa informação e na aquisição de 
conhecimento. O poder desse conhecimento está na conhecimento. O poder desse conhecimento está na conhecimento. O poder desse conhecimento está na conhecimento. O poder desse conhecimento está na 
capacidade de ser compartilhado no contexto capacidade de ser compartilhado no contexto capacidade de ser compartilhado no contexto capacidade de ser compartilhado no contexto 
relevante.relevante.relevante.relevante.

Instrumentos de PlaneamentoInstrumentos de PlaneamentoInstrumentos de PlaneamentoInstrumentos de Planeamento

���� Planeamento estratégico

���� Planos de acção

���� Desenvolvimento sustentável e economia regional

���� Avaliação económica de medidas alternativas

���� Política ambiental e energética
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A nossa missão é servir e ganhar a confiança dos clientes através do desenvolvimento de A nossa missão é servir e ganhar a confiança dos clientes através do desenvolvimento de A nossa missão é servir e ganhar a confiança dos clientes através do desenvolvimento de A nossa missão é servir e ganhar a confiança dos clientes através do desenvolvimento de 
actividades de consultoria técnicoactividades de consultoria técnicoactividades de consultoria técnicoactividades de consultoria técnico----científica nos domínios económico, financeiro e de científica nos domínios económico, financeiro e de científica nos domínios económico, financeiro e de científica nos domínios económico, financeiro e de 
gestão aplicada ao ambiente, qualidade de vida, e actividades económicas em geral, gestão aplicada ao ambiente, qualidade de vida, e actividades económicas em geral, gestão aplicada ao ambiente, qualidade de vida, e actividades económicas em geral, gestão aplicada ao ambiente, qualidade de vida, e actividades económicas em geral, 
bem como estudos e projectos de engenharia e especialidades técnicas relacionadasbem como estudos e projectos de engenharia e especialidades técnicas relacionadasbem como estudos e projectos de engenharia e especialidades técnicas relacionadasbem como estudos e projectos de engenharia e especialidades técnicas relacionadas

CAE R3: 70220, 74900 e 71120CAE R3: 70220, 74900 e 71120CAE R3: 70220, 74900 e 71120CAE R3: 70220, 74900 e 71120

Estudos EconómicosEstudos EconómicosEstudos EconómicosEstudos Económicos

���� Análises multicritério na selecção de projectos

���� Economia do ambiente e dos recursos naturais

���� Avaliação económica de externalidades e análise benefício-
custo

���� Desenvolvimento de bases de dados e aplicações de gestão

���� Modelos de optimização e investigação operacional, 
econométricos e estatísticos

Estudos e ProjectosEstudos e ProjectosEstudos e ProjectosEstudos e Projectos

���� Estudos de concepção geral de sistemas

���� Estudos ambientais e sectoriais

���� Estudos e projectos de engenharia



Análise de InvestimentosAnálise de InvestimentosAnálise de InvestimentosAnálise de Investimentos Assessoria na Fase de ImplementaçãoAssessoria na Fase de ImplementaçãoAssessoria na Fase de ImplementaçãoAssessoria na Fase de Implementação Estudos de GestãoEstudos de GestãoEstudos de GestãoEstudos de Gestão

���� Diagnóstico e avaliação de opções de negócio

���� Consultoria em project finance e gestão de parcerias

���� Viabilidade técnica, ambiental, financeira e económica

���� Cenarização e simulação, risco e sensibilidade

���� Planeamento, programação e financiamento

���� Preparação de processos de contratação

���� Avaliação técnico-económica de propostas

���� Análise de projectos de execução

���� Assessoria técnica e económica na fase de construção

���� Reporting técnico e financeiro, interno e externo

���� Modelos institucionais e modelos de organização e gestão

���� Estudos para criação de empresas de serviços públicos

���� Definição de políticas de preço e de esquemas tarifários

���� Gestão financeira e contabilistica de entidades

���� Sistemas de informação para a gestão

Presta serviços no âmbito dos estudos e projectos de Presta serviços no âmbito dos estudos e projectos de Presta serviços no âmbito dos estudos e projectos de Presta serviços no âmbito dos estudos e projectos de 
engenharia, dos instrumentos de planeamento engenharia, dos instrumentos de planeamento engenharia, dos instrumentos de planeamento engenharia, dos instrumentos de planeamento 
sectorial, e dos estudos económicos, financeiros e de sectorial, e dos estudos económicos, financeiros e de sectorial, e dos estudos económicos, financeiros e de sectorial, e dos estudos económicos, financeiros e de 
gestão, no sector do ambiente e qualidade de vida, gestão, no sector do ambiente e qualidade de vida, gestão, no sector do ambiente e qualidade de vida, gestão, no sector do ambiente e qualidade de vida, 
entre outras actividades económicas.entre outras actividades económicas.entre outras actividades económicas.entre outras actividades económicas.

Reune economia, gestão e engenharia para uma Reune economia, gestão e engenharia para uma Reune economia, gestão e engenharia para uma Reune economia, gestão e engenharia para uma 
oferta global. A sua experiência é fruto do oferta global. A sua experiência é fruto do oferta global. A sua experiência é fruto do oferta global. A sua experiência é fruto do 
desenvolvimento de contratos multidisciplinares ao desenvolvimento de contratos multidisciplinares ao desenvolvimento de contratos multidisciplinares ao desenvolvimento de contratos multidisciplinares ao 
longo dos anos, mas acima de tudo de uma cultura longo dos anos, mas acima de tudo de uma cultura longo dos anos, mas acima de tudo de uma cultura longo dos anos, mas acima de tudo de uma cultura 
de diálogo e proximidade com os seus clientes.de diálogo e proximidade com os seus clientes.de diálogo e proximidade com os seus clientes.de diálogo e proximidade com os seus clientes.

É dirigida por pessoas experientes e de elevado nível É dirigida por pessoas experientes e de elevado nível É dirigida por pessoas experientes e de elevado nível É dirigida por pessoas experientes e de elevado nível 
de formação. Para maximizar o valor acrescentado de formação. Para maximizar o valor acrescentado de formação. Para maximizar o valor acrescentado de formação. Para maximizar o valor acrescentado 
para os clientes, recorre aos melhores consultores para os clientes, recorre aos melhores consultores para os clientes, recorre aos melhores consultores para os clientes, recorre aos melhores consultores 
por especialidade.por especialidade.por especialidade.por especialidade.
Em grandes projectos, associaEm grandes projectos, associaEm grandes projectos, associaEm grandes projectos, associa----se a empresas com se a empresas com se a empresas com se a empresas com 
valências complementares.valências complementares.valências complementares.valências complementares.

���� Candidaturas a fundos comunitários e outros

���� Assessoria na negociação com bancos e investidores

���� Modelização financeira

���� Avaliação pós-projecto

���� Apoio na tomada de decisão do dono da obra

���� Acompanhamento no relacionamento com entidades oficiais, 
financiadoras, ou empreiteiros

���� Contas finais dos empreedimentos

���� Ferramentas de gestão estratégica e operacional

���� Monitorização de contratos, nomeadamente concessões

���� Auditorias operacionais e financeiras

���� Planos de Insolvência
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